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������������������������� !"��#$�%&'�()*+,-�./0123�4)5673�819:;�<=>3�?@9)A,9�B)CD�.EFGH�I;);J��K�L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�MNOPQR�ST�UVWXR�YZ[�\]L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�̂_̀�abcde�\fL�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�gNde�UhijT�\kLlcmR�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�abcde�\n�(oH�p=q�);�r1D��s��LNVt�Nuh̀NOv�NwxNylVe�zNj{�|�}~hW���MN��t��Q�R����e���XR���d�W�R��R��\]�L�~��Z������e�a���bQR�l�e���aVQ�R��tN�e�ai�e{��e�\f�L��ZQR�̂�Nt�ahbh�RYVQR�atN��QR��l�[�\k�La�Ny�MNOv�NVx�t�ah�h�QR�ah�W~mR�MNOPQR����[�\n�(�31573� ¡�)C;�./+/¢93�.¡)£¤3�¥H3��¦��Ll�e�§ï�©V[�ªQR�ahi«mR�MNOPQR��e�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�MNOv���[�\]�¬�aOvN�QR�®�z~��QR�®�̄~�VQR�®�°WN��R�± �L²h�QR�³���́µ¶��NceXR�·~b�t����[�ªQR�|�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�NhW̧�¹lº�̄~dy���»b��¼½QR�gNdmR�Uhij�R�\f¬�¾R~�W¿R�®��́���mR�¼|Rl«�QR�®�ÀW~mR�®��NÁR�¼|Rl«�QR�± ��¬�³tNt�®�Ne|��®�aOv�d�W�R�®�²de�±� �L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�a�d��e�����XR���d�W�R���Â�\k�L©cQR���U��bQR�¼l�mR�Ãlt��(.Ä+ÅÆ3�Ç6)ÈA93�./D�É,-�Ê9Ë��Ì�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ÍÎÎÎÍÎÎÎ ÏÐ
s¦ KÌ



���������	
������

������������������������� !"��#$�%&'�()*+,-�./0123�4)5673�819:;�<=>3�?@9)A,9�B)CD�.EFGH�I;);J��K���L.+5MN93�.+9)CN93�.FO)P=93�QRSTUV�WX�YZ[\V�]̂_�̀aLbcdV�e6f)g�hicjk�̀lL�)mOnJ�oMp�qRjk�YrstX�̀u�L�36:vw=93�xRjk�YrstX�̀y(z)C,{�|;�)*}~)vw��)Cm�.v+��3�z36)}A93��C>J����L����Yr��V�h���iUV�b�k��R����bZ����k�̀aL�B��93��R���hj�UV��k��]�\V�h���V��R�\V��s���Rk�iUV���ST�dV��s���̀lL��� w;�¡�¢V�RZc£¤�������¥Vb�V�h¦§_bk���RjdV�̀uLRrir̈r©�ª�RS«�[�ª�¡b£�UV�Rr[¬��YZk®̄�ª�°M�93��s��±²\V�¥�j�[³V�b�́µV�̀y�(./+/¶93�·p�e6)}A93�4);J�̧¹EHº�.C,{n�?./+/¶93�e6)}A93�4);J�̧o31Dº�.C,{�<=>3��»�¼¹EH½ �L�ciUV��k�¾j�_�¿¦̂UV�hkR��ÀÁÂk�ÃµRÄ�̀a¼¹EH½ �L�R¦UV�ÅV���¥Rck\V�Æ�i�Á�¡¥V�dV�Yrst³V�Ç�́��̀l�¼o31D½ �Lh�ÈV�UV�QRSTUV�ÉV�µ���k�hÊrËciUV�QRSTUV��¦_�̀u�ÌÍÍÍMÎ���@m���Ï�L�¥�j�[³V��s����k¬�ÐU³V��Á�¿iU���k¬�hjZ²��s���̀ÍÑm3MÒ93�Ó9�4:5�n�?e1+~�ÓÔ31m�Õ1;��Ó9Ö3�:}A;�63×�Óg7��������
ØÙÙÙØÙÙÙ ÚÛ

�Ï K»



���������	
������

������������������������� !"��#$�%&'()*+,-�./0123�4)5673�819:;�<=>3�?@9)A,9�B)CD�.EFGH�I;);J��K��L�MN3:93�8:=A23O�P+Q93�RSTUV�WXYZ[�\]L̂_UV�̀aFbc��de_Tf�\gL�h63:23�RSTUV�WXYZ[�\iL�h:j3�kVlf�\m�(n31573�op�)C;�./+/Q93�.p)qr3�sH3��t���L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�uSflevV�wxyzUV�lT{�dX{S|}~�V��SX{�V��f�\]�k��vV�lX{����+pG93�:+-����Sz�V�lX{���̂zTvV�lX{� ����zevV����lUV�������}vV���P�:93�� �L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL����V��f��V̂��V���z���}���\g�̀63a�3����SxyvV������V����vV���kS_f�V�� �LRSTUV�̂ ST{�W�¡�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL��}���\i�L�LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL�l��f�¢S£vV�¤¥¦fk�S�fSZ¡�§vV�dẍ©ST�V�lªS�UV��f�\m��41+«;a93���¬�|��ª¡���̂zZ�V���®�̂̄vV�� ��(.+9)=93�°36)±A93�.+9²�³́µ�);�<=>3��¶���·̧:¹23�<+,+º� �L�L»�ii¼��S{�S½X�¾lef�WXYZ[�lX¿���ÀS_}V�\]�.*9Á3�:p)A;� �Ld�vÂv�wªV̂evV��le��¾�̂©S�ÃvV�S�XÄ��Se��Å�SÆ�lªS�f�\g�a/±93�̧�Ç93�@+«È� �L�kS�TvV¾�¬XYvV�uS½TÉ¡��xÊ¾SË}UV�ÌSXUV¾�¤ªSXvV�ÍY{�ÎkV̂�V�ÏÐ}ÑV�dËXÒ��ÓlÔ�\iÕÖÖÖ�a«×µ�@p��Ø��Ld�l{Sz}vV�kS_f�V�Ù�e�\�aE;�ÚÛÜ�Ý,-�Þ¹«F̧�?ßà)Û=F̧�?B31*93�áÇ+º�?)+,A93�1j3�°)¹±E9�B)C93�6)â±p�ÚC/23�ãH)«93�B31*93�á1AD�<±«pÖ.ä+å31=æç3�.¹Eè2)p�aFbc
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 الصف االول االعدادي

1 

 

 

 

 ( مع التصويب ان وجد :  ( او )السؤال االول : ضع عالمة )
 .         )    (                    الحمي من ادوات الزينة  عند المصريين القدماء .                   -1
 .         )    (                    حصمت المرأة في مصر القديمة عمي حقوقيا السياسية فقط .       -2
 .         )    (                           اعتاد المصري القديم عمي تناول وجبتين خالل اليوم .       -3
 .         )    (             التزم المصري القديم باداب الزيارة فكان اليدخل البيوت اال بعد االستئذان . -4
 .         )    (             كانت مالبس عامة الشعب تصنع من الكتان .                            -5
 )     ( .                              : من انواع االدب التيذيبي نصائح بتاح حتب .          6
 )     ( .              تعرف الكتابة الديموطيقية بخط رجال الدين .                            -7
 )     ( .             من انواع االدب القصصي قصة المالح الغريق .                         -8
 )     ( .          رعون .                                      يمجد االدب الديني اعمال الف -9

 )     ( .                تأثرت الكتابة الييروغميفية بمظاىر الطبيعة في مصر القديمة .      -11
 . )     (            تقدم المصريون القدماء في عمم الكيمياء .                               -11
 . )     (            توصل العمم الحديث الي معرفة سر التحنيط عند القدماء .               -12
 . )     (              كانت المساكن في مصر القديمة تبني من الطوب المبن .              -13
 .  )     (                 كانت المعابد الجنائزية مكانا تقدم فيو القرابين والشعائر لاللية .     -14
 .  )     (                استخدم المصري القديم عمم الحساب في معرفة كمية المحاصيل .    -15

  
 السؤال الثاني : اختر االجابة الصحيحة :

 انقسم المجتمع المصري الي.........................طبقات . -1
 سبع (. –خمس  –اربع  –) ثالث 

 الصيد التي استخدميا المصري القديم......................من ادوات  -2
 كل ماسبق (. –الشص  –الشباك  –) عصا الرماية 

 من ادوات الزينة عند المصريين القدماء........................... -3
 الشطرنج ( . –المزمار  –االساور  –) عصا الرماية 
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 ستورد من....................كانت مالبس االغنياء تصنع من الحرير الم -4
 اليند (. –بالد الرافدين  –فينيقيا  –) بالد بونت 

 من االعياد الدينية عند المصريين القدماء عيد...................... -5
 النصر(. –امون  –الفيضان  –)الربيع 

 تعتبر قصة سنوحي من االدب.............. -6
 المديح ( . –التيذيبي  –القصصي  –) الديني 

 تعاليم الحكيم بتاح حتب تنتمي الي االدب ............... -7
 الديني ( . –المديح  –التيذيبي  –) القصصي 

 سميت الكتابة الديموطيقية باسم.................. -8
 الخط الشعبي(. –رجال الدين  –القديم  –) الخط المقدس 

 .......اسطورة ايزيس واوزوريس من االدب ....... -9
 المديح ( . –التيذيبي  –القصصي  –) الديني 

 كتابات دينية كانت تدون عمي اوراق البردي وتوضع مع الميت لمساعدتو وعرفت ب.......... -11
 االناشيد الدينية ( . –االساطير  –كتاب الموتي  –) نصوص االىرام 

 ...بني المصري القديم مسكنو من........................... -11
 الطوب المبن ( . –الصخور  –الرخام  –) الحجارة 

 تنظيم مياه النيل يدل عمي تقدم المصريين في عمم........................... -12
 الرسم ( . –اليندسة  – الحساب –) النحت 

 من المعابد الجنائزية التي اقاميا رمسيس الثاني معبد.......................... -13
 الرمسيوم ( . –ابوسمبل  –االقصر  –) الكرنك 

 بناء االىرامات دليل عمي تقدم المصريين في عمم...................... -14
 الرسم ( . –اليندسة  –الطب  –) النحت 

 اىتم المصري القديم بالعمم القائم عمي........................... -15
 كل ماسبق ( . –التطبيق  –البحث  –) التجربة 
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 لسؤال الثالث : بم تفسر :ا
 كان المجتمع المصري القديم مجتمعا طبقيا . -1

................................................................................................................................. 
 احتمت المراة في مصر القديمة مكانة ميمة في االسرة . -2

................................................................................................................................. 
 تميز مسكن المصري القديم بالبساطة . -3

................................................................................................................................. 
 سميت الكتابة الييروغميفية بالخط المقدس . -4

................................................................................................................................. 
 ديم .اىمية نصوص االىرام بالنسبة لممصري الق -5

................................................................................................................................. 
 اىتمام المصري القديم باالدب التيذيبي . -6

................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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  ألف عبر جروبنا عمي الفيس بوك  46تابعونا مع  مستر أحمد المراكبي
 بروفيسور الجغرافيا جميع المراحل

  المراجعة متاحة مجانا لمجميع ومتاح لمسادة المدرسين التعاقد عمييا بالبيانات
 01016058940 الخاصة بيم لمتواصل واتس 

 

 
 )الحمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا (

 " اهداء هذا العمل الي روح جدي نسالكم الفاتحة والدعاء

 والتوفيق عام دراسي سعيدمع اطيب االمنيات بالنجاح 

اسال هللا العظيم رب العرش العظيم ان يعم علينا الخير وان يرزقنا ويهدينا الي 

 كل خير لما يحب ويرضي "
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 ( مع التصويب ان وجد :  ( او )السؤال االول : ضع عالمة )
 ( .          )                   الحمي من ادوات الزينة  عند المصريين القدماء .                   -1
         ( . × )             واالجتماعية .  فقط حصمت المرأة في مصر القديمة عمي حقوقيا السياسية -2
         ( . ×)                          ثالثخالل اليوم .    وجبتيناعتاد المصري القديم عمي تناول  -3
 ( .         )             باداب الزيارة فكان اليدخل البيوت اال بعد االستئذان .التزم المصري القديم  -4
 ( .         )               كتان .                         كانت مالبس عامة الشعب تصنع من ال -5
 ( .         )            : من انواع االدب التيذيبي نصائح بتاح حتب .                             6
         ( . ×)                                الشعبي.    رجال الدينتعرف الكتابة الديموطيقية بخط  -7
 ( .         )             من انواع االدب القصصي قصة المالح الغريق .                         -8
         ( . ×)                                      المديح اعمال الفرعون .       الدينييمجد االدب  -9

 ( .         )                 تأثرت الكتابة الييروغميفية بمظاىر الطبيعة في مصر القديمة .      -11
 ( .         )             تقدم المصريون القدماء في عمم الكيمياء .                               -11
         ( . ×)             لم يتوصل   العمم الحديث الي معرفة سر التحنيط عند القدماء .   توصل -12
 ( .         )               كانت المساكن في مصر القديمة تبني من الطوب المبن .              -13
         ( . ×)               األلية مكانا تقدم فيو القرابين والشعائر لاللية .   الجنائزيةكانت المعابد  -14
 ( .         )                 استخدم المصري القديم عمم الحساب في معرفة كمية المحاصيل .    -15

  
 السؤال الثاني : اختر االجابة الصحيحة :

 انقسم المجتمع المصري الي.........................طبقات . -1
 سبع (. –خمس  – اربع –) ثالث 

 من ادوات الصيد التي استخدميا المصري القديم...................... -2
 (. كل ماسبق –الشص  –الشباك  –) عصا الرماية 

 القدماء...........................من ادوات الزينة عند المصريين  -3
 الشطرنج ( . –المزمار  – االساور –) عصا الرماية 
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 كانت مالبس االغنياء تصنع من الحرير المستورد من.................... -4
 اليند (. –بالد الرافدين  – فينيقيا –) بالد بونت 

 ..............من االعياد الدينية عند المصريين القدماء عيد........ -5
 النصر(. – امون –الفيضان  –)الربيع 

 تعتبر قصة سنوحي من االدب.............. -6
 المديح ( . –التيذيبي  – القصصي –) الديني 

 تعاليم الحكيم بتاح حتب تنتمي الي االدب ............... -7
 الديني ( . –المديح  –التيذيبي  –) القصصي 

 الديموطيقية باسم..................سميت الكتابة  -8
 (.الخط الشعبي –رجال الدين  –القديم  –) الخط المقدس 

 اسطورة ايزيس واوزوريس من االدب .............. -9
 المديح ( . –التيذيبي  –القصصي  – الديني )

 .......كتابات دينية كانت تدون عمي اوراق البردي وتوضع مع الميت لمساعدتو وعرفت ب... -11
 االناشيد الدينية ( . –االساطير  – كتاب الموتي –) نصوص االىرام 

 بني المصري القديم مسكنو من.............................. -11
 ( . الطوب المبن –الصخور  –الرخام  –) الحجارة 

 تنظيم مياه النيل يدل عمي تقدم المصريين في عمم........................... -12
 الرسم ( . –اليندسة  – الحساب –) النحت 

 من المعابد الجنائزية التي اقاميا رمسيس الثاني معبد.......................... -13
 ( . الرمسيوم –ابوسمبل  –االقصر  –) الكرنك 

 بناء االىرامات دليل عمي تقدم المصريين في عمم...................... -14
 الرسم ( . – اليندسة –الطب  –) النحت 

 اىتم المصري القديم بالعمم القائم عمي........................... -15
 ( . كل ماسبق –التطبيق  –البحث  –) التجربة 
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 السؤال الثالث : بم تفسر :
 كان المجتمع المصري القديم مجتمعا طبقيا . -1

 ألنو تكون من أربع طبقات . 

 في مصر القديمة مكانة ميمة في االسرة . احتمت المراة -2
 تساعد زوجيا في بعض األعمال .  –تتولي تربية األبناء  –كانت تشرف عمي شئون البيت 

 تميز مسكن المصري القديم بالبساطة . -3
 كان يتكون من طابق واحد أو طابقين وحجرة واحدة أو حجرتين .  –كان يتم بنائيا من الطوب المبن 

 سميت الكتابة الييروغميفية بالخط المقدس . -4
 ألنيا كانت تنقش عمي جدران المعابد والمقابر وتسجل بيا النصوص الدينية . 

 اىمية نصوص االىرام بالنسبة لممصري القديم . -5
 كانت تسجل عمي جدران االىرامات من الداخل لتكون عونا لمميت في الحياة األخري . 

 ديم باالدب التيذيبي .اىتمام المصري الق -6
 ألنو كان ييدف إلي الموعظة والنصح .

 تمكن المصريون القدماء من معرفة مواقع النجوم والكواكب .  -7
 بسبب تفوق المصريين القدماء في عمم الفمك . 

 اىتمام المصري القديم بعمم الحساب .  -8
 المعامالت التجارية .  –تنظيم مياه النيل  –لمعرفة كمية المحاصيل الزراعية 

 براعة الفراعنة في كل من التحنيط والفنون والعمارة .  -9
 بناء الكثير من األىرامات والمعابد .  –تم نحت الكثير من التماثيل  –قاموا بتحنيط جثث الموتي 

 
 السؤال الرابع : ماالنتائج المترتبة عمي : 

 براعة المصريين القدماء في عمم الفمك .  -1
 تقسيم السنة إلي ثالث فصول .  –ساعة  24تقسيم اليوم  –معرفة التقويم الشمسي 

 تفوق المصري القديم في اليندسة .  -2
 عرفو المربع والمستطيل وغيرىما من األشكال اليندسية . 
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 صوب ماتحتو خط : السؤال الخامس : 
              الطوب المبن.     الرخامبني المصري القديم مسكنو من  -1
                          الكتان  . القطنصنع المصري القديم مالبسو من  -2
            فينيقيا .    بالد النوبةاستورد االغنياء الحرير من  -3
  اربع  طبقات . ثالث تكون المجتمع المصري القديم من -4
 

 السؤال السادس : دلل تاريخيا عمي صحة العبارات االتية : 
 اختمفت المالبس قديما حسب ظروف المعيشة . -1

 حيث كانت مالبس األغنياء والفرعون من الحرير وعامة الشعب من الكتان . 
 كان المصري القديم يحيط اسرتو بكل عناية . -2

 حيث ساد فييا الترابط األسري والمودة . 
 ت المرأة مكانة ميمة في االسرة المصرية في مصر الفرعونية .احتم -3

 حيث كانت تشرف عمي المنزل وتعتني بتربية الصغار . 
 دلل تاريخيا ارتبطت انواع متعددة من االدب بالفكر التخيمي المصري قديما . -4

 حيث كانت ىناك قصصخيالية غير واقعية مثل قصة ايزيس واوزريس . 
 دلل تاريخيا عمي تأثر المصري القديم بالبيئة المحيطة بو في الكتابة الييروغميفية -5

 طيور .  –حيوان  –نبات  –اختار مجموعة من الرموز بو مثل : إنسان 
 براعة المصريين القدماء في عمم اليندسة . -6 

 الدليل عمي ذلك األىرامات . 
 براعة المصريين في العمارة والفنون . -7

 قاموا ببناء الكثير من األىرامات والمعابد ونحت التماثيل مثل ابو اليول . 
 تطور بناء المقابر في  مصر القديمة . -8

 كانت حفرة تحت سطح األرض ثم حولت إلي حجرة او اثنين ثم اليرم المدرج المدرج ثم اليرم الكامل.
 ابداع المصري القديم في عمم الفمك .  -9

 تسجيل رواتب الجند والموظفين .  –حصر غنائم الحروب  –عرفة موسم الزراعة حيث توصموا إلي م
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 السؤال السابع: اكتب المصطمح او المفيوم التاريخي :
 األبرب االسرة وراعييا ولو حق الطاعة واالحترام .      -1
                             االجتماعية  الحياةمجموعة العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بيا جميع طبقات الشعب المصري.  -2
 الطبقة االجتماعية   مجموعة من االفراد تجمعيم صفات ومصالح واىداف مشتركة . -3
                          رمسيس الثاني من قام ب بناء معبد الرمسيوم .     -4
   حتشبسوت  من قام ب بناء معبد الدير البحري .    -5

                   
 السؤال الثامن : اجب عن االتي : اسئمة مقالية : 

 ماذا كان يحدث اذا لم يتم اكتشاف الكتابة المصرية القديمة . -1
 لم يتم التعرف عمي التاريخ المصري القديم . 

 : ماالدروس المستفادة من النصيحتين التاليتين : 2
 التخن من ائتمنك حتي تزداد شرفا . -1

 الحرص عمي األمانة . 
 مااعظم الحق فان قيمتو خالدة . -2

 لمحق أىمية عظيمة . 
 ماالعالقة بين الكينة والكتابة المصرية القديمة .      -3

 كان الكينة يستخدمون الكتابة الييراطيقية قديما والتي عرفت بخط رجال الدين . 

 عند المصريين . حدد اوجو الشبو بين نصوص االىرام وكتاب الموتي -4
 انيا يكونا عونا لمميت ومساعدتو في الحياة األخري . 

 )تعدد الكتابات المصرية في مصر القديمة( . -5
 القبطية .  –الديموطيقية  –الييراطيقية  –تواجدت الكتابة الييروغميفية 

 انواع الكتابات المصرية القديمة . -6
 أنواع من الكتابات منيا الييروغميفية والقبطية .  4حيث كانت توجد 

 وضح االدوات التي استخدميا المصري القديم في الكتابة . -7
 وأسود . حبرا أحمر  –إقالما  –ورق مصنوع من نبات البردي 
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 مساكن االغنياء .  –قارن بين مساكن عامة الشعب  - 8
 

 األغنياء عامة الشعب
 تميزت بالبساطة كانت :
 تبني من الطوب المبن 

كانت تتكون من طابق واحد أو طابقين وحجرة 
 واحدة أو حجرتين 

 كانت أحسن حاال وأكثر اتساعا 
 كانت جدرانيا محالة بالزخارف والنقوش المختمفة 

 تحيط بيا الحدائق الجميمة 

 
 
  ألف عبر جروبنا عمي الفيس بوك   46تابعونا مع  مستر أحمد المراكبي

 بروفيسور الجغرافيا جميع المراحل
  المراجعة متاحة مجانا لمجميع ومتاح لمسادة المدرسين التعاقد عمييا بالبيانات

 01016058940 الخاصة بيم لمتواصل واتس 
 

 
 )الحمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا (

 جدي نسالكم الفاتحة والدعاء" اهداء هذا العمل الي روح 

 مع اطيب االمنيات بالنجاح والتوفيق عام دراسي سعيد

اسال هللا العظيم رب العرش العظيم ان يعم علينا الخير وان يرزقنا ويهدينا الي 

 كل خير لما يحب ويرضي "
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